2. SZ. MELLÉKLET a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek a Nemzeti Földalapba tartozó
földrészletek közül termőföldek és mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek szociális
földprogram megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról szóló hirdetményéhez

ADATLAP
kérelem benyújtásához
a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közül termőföldek
és mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek szociális földprogram megvalósítása céljából
önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról szóló hirdetményéhez
1. Az önkormányzat azonosító adatai:
a) neve

Pér Község Önkormányzat

b) székhelye

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

c) KSH száma

15366746-8411-321-08

d) adószáma

15366746-2-08

e) törzsszáma

727837

f) aláírásra jogosult képviselőjének
neve, tisztsége

Herold Ádám, polgármester

2. Az igényelt földrészletek adatai (amennyiben a táblázat sorai nem elegendőek, külön lapon
folytatható annak kitöltése):
település
Pér
Pér
Pér
Pér

helyrajzi
szám
084/59
028/21
028/24
095/76

művelési ág
szántó
szántó
szántó
szántó

1

térmérték
hektárban
1,6004
1,3273
1,3271
0,4908

vagyonkezelés
időtartama
5 év
5 év
5 év
5 év
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3. A kérelem indokai, a földrészlet(ek) használatának, hasznosításának tervezett módja, a
kedvezményezettek, résztvevők személyes közreműködésének módja (Amennyiben nem elegendő
a hely, új lapon folytatható az indokolás):

Pér Község Önkormányzatának célja a szociális földprogram működtetésével, hogy Péren a
mezőgazdasági termelésre alkalmas környezetben élő, azonban mezőgazdasági termelésre
alkalmas feltételekkel nem, vagy azzal nem elégséges mértékben rendelkező és azt hatékonyan
kihasználni nem tudó, szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetését segíteni,
életminőségét javítani, önálló egzisztenciateremtési esélyeit növelni.
A cél a szociális földprogram működtetése az állam közfoglalkoztatásra irányuló
törekvéseivel összhangban: a háztartás, mint szociális és gazdasági egység jövedelemszerző
képességének erősítése, a szociálisan hátrányos helyzetű inaktív, vagy tartósan alacsony
jövedelmű emberek gazdasági aktivizálása, tevékenységük bővítése értékteremtő munka
lehetőségének biztosításával.
Pér községben az alapcél az alábbi célkitűzéseken keresztül valósítandó meg:
a háztartásgazdaság, kertkultúra kialakítása, megerősítése,
a termelési folyamat tervszerű kialakítása, beleértve az önellátási képesség, a piaci
értékesítés és a szövetkezési lehetőségek kihasználását.
Pér Község Önkormányzata a szociális földprogram keretében kb. 10 fő szociálisan rászoruló
személy részére kíván földterületet biztosít, hogy ezzel is elősegítse a szociálisan hátrányos
helyzetben lévő családok szükségleteinek kiszolgálását. A programban résztvevők az általuk
megtermelt terményeket természetbeni juttatásként saját létfenntartásukra fordíthatják.
A szociális földprogram indításának egyéb oka, hogy az egészségi, mentális állapotból
származó, a tartós munkanélküliség okozta megélhetési problémák megoldásában a
szociálisan rászoruló személyek számára hathatós segítséget tudjon nyújtani az
önkormányzat.
Pér községben a 2011. évben:
- 8 fő részesült rendszeres szociális segélyben (55. év feletti aktív korú nem
foglalkoztatott.) ebből 1 fő egészségkárosodott.
- aktív korú nem foglalkoztatott jelenleg 11 fő, aki foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesült,
- közcélú foglalkoztatás keretében 2011. évben az önkormányzat a pályázati
lehetőségeket kihasználva folyamatosan alkalmazza a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
jogosult személyeket, négy és hat órás munkaidőben, ez a 2011. évben 20 főt jelentett,
- normatív lakásfenntartási támogatásban részesül 2011. szeptember 1-től: 19 péri
lakcímmel rendelkező család.
- 32 család 63 gyermeke részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.
A fent ismertetett számok azt igazolják, hogy a településen élő nagyszámú szociálisan
rászoruló személyek életkörülményeiben jelentős változást hozna a szociális földprogram
keretein belül biztosított termelési lehetőség, amely elősegítené a családok megélhetését.
Természetesen az önkormányzat jövőbeli céljai közé tartozik, hogy – pályázati kiírás esetén –
pályázatot nyújtson be a szociális földprogram működtetésére, mely pályázati forrásokból
lehetősége nyílik egyéb szolgáltatások (pl.: kisállatok, mezőgazdasági gépek stb.)
támogatottak részére történő nyújtásra, esetlegesen az állattenyésztési program
növénytermesztési programmal párhozamosan történő beindítása.
A támogatottak részére biztosított földterületen, az önkormányzat által biztosított vetőmag és
szaktanácsadás mellett a támogatottaknak lehetősége nyílna különböző mezőgazdasági
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növények, így különösen zöldségek termesztésére. A támogatott személyes közreműködése
révén valósulna meg a terület megművelése.
4. A program kedvezményezetteinek létszáma:
fő
Jövedelemmel rendelkező személyek:
Jövedelemmel nem rendelkező személyek:

0
előreláthatóan 10 fő

5. A programban részt vevő agrár-szaktanácsadó vagy mezőgazdasági szakirányú végzettségű
személy(ek):
neve
végzettsége
Csendes Gábor (9099 növénytermesztési
Pér, Iskola u. 3.)
üzemmérnök
ifj. Biliczki József (9099 családi gazdálkodó
Pér Hunyadi u. 99.)

részvétel módja
szaktanácsadás, képzés a programban
részvevők részére
szaktanácsadás, képzés a programban
részvevők részére

6. A kérelem benyújtásakor az önkormányzat tulajdonában, vagyonkezelésében, használatában
álló termőterületek használatára, hasznosítási módjára vonatkozó adatok:
A kérelem benyújtásakor az önkormányzat tulajdonában, vagyonkezelésében, használatában nem áll,
illetve nincs termőterület.
település
-

helyrajzi
szám
-

térmérték
hektárban

művelési ág
-

-

hasznosítás módja
-

7. Az önkormányzati szociális földprogram megvalósítását szolgáló önkormányzati rendelet
száma:
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (I.18.) számú önkormányzati rendelete a
szociális földprogramról.
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8. A programhoz kapcsolódó képzési programok ismertetése:

A szociális földprogram keretein belül támogatott rászorulók számára – Csendes Gábor és ifj.
Biliczki József által - nyújtott mezőgazdasági képzés célja a szükséges mezőgazdasági
ismeretek átadása, a föld szakszerű megműveléséhez. A támogatottak az oktatás során az
alábbi tematika mentén sajátítják el a tananyagot:
Zöldségtermesztéssel kapcsolatos ismeretek
zöldségtermesztés története
a zöldségnövény és a zöldségtermesztés fogalma
A zöldségtermesztés élettani alapjai
a zöldségnövények hőmérsékleti optimuma
a fény szerepe a növények életében
a növények vízgazdálkodása
a levegő szerepe
Alapvető agrotechnikai munkák
talajművelés célja, alapműveletei, eszközei
trágyázási ismeretek, trágya, trágyázás fogalma, trágyaanyagok
vetésforgó, vetésváltás
Zöldségnövények szaporítása
szaporítás fogalma, szaporítási módszerek
a vetőmag és tulajdonságai
a vetés időpontja
a palántanevelés módjai, ápolási munkái
Ápolási munkák
Ökotechnikai eljárások
Fitotechnikai eljárások (kötözés, hajtásrögzítés, virágzásindukálás, érésgyorsítás,
metszés, kacsozás, tetejezés, levelezés)
Kultúrnövények termesztéstechnológiája
szabadföldi paradicsom
hajtatott paradicsom
szabadföldi paprika
hajtatott paprika
fűszerpaprika
uborka
görögdinnye
A programban résztvevők kapnak palántákat, melyeket otthonukban elültetve, a gyakorlatban
is végezhetik a megtanult munkameneteket. A képzés lezárásának módja: vizsga. az
elsajátított tudásból.
Az írásos tananyag sokszorosításának, illetve a gyakorlathoz szükséges palánták költségeit
Pér Község Önkormányzata biztosítja/viseli.
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9. A program működtetéséhez rendelkezésre álló pénzügyi fedezet bemutatása és az
önkormányzat közreműködésének módja:

A Képviselő-testület a támogatott számára biztosítja
a)
a program megvalósításához szükséges – támogatottként legfeljebb 1 hektár földterület ingyenes használatát,
b)
szaktanácsadás ingyenes igénybevételét,
c)
a megtermesztett termények egészének tulajdonjogát és
d)
a vetőmag térítésmentes igénybevételét.
A szociális földprogramról szóló rendeletben foglaltak alkalmazásának személyi, szervezeti,
tárgyi és adminisztratív feltételeit Pér Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
biztosítja.
A kérelmet a rendelet melléklete szerinti nyomtatványon kell az önkormányzathoz benyújtani,
majd ezt követően a kérelem a képviselő-testület elé terjesztendő. A Polgármesteri Hivatal
gondoskodik a támogatás iránti nyomtatványok kérelmezők részére történő rendelkezésre
bocsátásáról, a kérelmek iktatásáról, majd a testület döntését követően a támogatási
szerződés megkötéséről. A szerződést a jegyző készíti el.
Alulírott, Pér Község Polgármestere nyilatkozom, hogy a szociális földprogram
működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezett rendelkezésre áll, a munkaterv szerint 2012.
február 14. napján a képviselő-testület elfogadja a 2012. évre vonatkozó költségvetési
rendeletét, amelyben külön nevesítésre kerül a szociális földprogram működtetéséhez
szükséges tételek.

Pér, 2012. január 18.

………………………………
Herold Ádám
polgármester
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Nyilatkozat
Alulírott Herold Ádám, (születési hely:1976.01.03.; idő: Kapuvár), mint Pér Község
önkormányzatának polgármestere, az önkormányzat képviselője nyilatkozom, hogy az
önkormányzat:
-

-

-

-

-

-

a tulajdonában álló termőföldek, és mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló
belterületi földek területnagyságának több mint 50%-át nem adta vagyonkezelésbe
vagy haszonbérbe;
a földhasználati nyilvántartás szerint más személy tulajdonát képező, száz hektárt
meghaladó termőterületet nem használ, illetve a bejegyzett földhasználat
határozatlan időtartamú, vagy határozott időtartamú, de a földhasználat a kérelem
benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján lejár;
nem rendelkezik száz hektárt meghaladó termőterületen vagyonkezelői joggal, illetve
a vagyonkezelés határozatlan időtartamú, vagy határozott időtartamú, de a kérelem
benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján lejár;
az igényelt földrészlet a település igazgatási területén belül beépítésre nem szánt
mezőgazdasági terület és az(oka)t az önkormányzat a vagyonkezelési szerződés
időtartama alatt
o a termőföld védelméről szóló törvény szerinti más célra nem hasznosítja,
o az azokra vonatkozó területfelhasználási egységet nem módosítja;
a program keretében hasznosított földrészletek vonatkozásában a hasznosítással
összefüggésben felmerülő költségeket, és kockázatot az alábbi felek viselik:
költségek és kockázatok viselésének módja,
név/megnevezés, lakcím/székhely
aránya
Pér Község Önkormányzata a vetőmag
(szaktanácsadás) költségét, míg minden
egyéb költséget, kockázatot a támogatott
köteles viselni

Pér, 2012. január 18.

………………………………
Herold Ádám
polgármester
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Csatolni kell a kérelemhez az alábbiakat:
(Az adatlaphoz csatolt dokumentumokat laponként a jegyző hitelesítésével, aláírásával, pecsétjével
kell ellátni.)
a) Az önkormányzat szociális földprogramját és a program elfogadásáról szóló önkormányzati
rendeletet.
b) Az illetékes hatóság illetve hivatal igazolását arról, hogy az önkormányzattal szemben a
hirdetmény közzétételének napját megelőző két évben a területileg illetékes ingatlanügyi
hatóság földvédelmi bírságot nem szabott ki, valamint a Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot nem hozott, vagy
növényvédelmi, illetve erdőgazdálkodási bírságot nem szabott ki.
c) A hatályos helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet, valamint a képviselő-testület
által jóváhagyott településszerkezeti terv kivonatát, amely szerint az önkormányzat által
igényelt földrészlet a település igazgatási területén belül beépítésre nem szánt
mezőgazdasági terület
d) a program keretében hasznosított földrészletek vonatkozásában a hasznosítással
összefüggésben felmerülő költségek és kockázat viselését alátámasztó dokumentumokat (pl.
nyilatkozat, kivonat önkormányzati rendeletből)
e) az agrár-szaktanácsadó rendelkezésre állásának dokumentumait (nyilatkozat, szerződés stb.)

AZ ADATLAPOT ÉS MELLÉKLETEIT A FELHÍVÁS MELLÉKLETÉBEN SZEREPLŐ
TERÜLETILEG ILLETÉKES NFA TERÜLETI IRODÁHOZ POSTAI ÚTON, JELEN
HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉNEK NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 30. NAPIG BEÉRKEZŐEN
KELL BENYÚJTANI!
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